INFORMASJON OM /RETNINGSLINJER FOR DELTAKELSE I
NASJONALE MESTERSKAP 2018
Moss Idrettslag ønsker å se flest mulig av sine utøvere delta på mesterskap. Samtidig
ønsker vi at utøverne skal ha gode opplevelser og føle mestring der de deltar. Det betyr at de
må være forberedt på hva som møter dem, både fysisk og mentalt. Det er derfor ikke gitt, ut fra
alder og nivå, at vi vil anbefale en utøver å delta på mesterskap selv om han eller hun fyller de
formelle kravene. Vi håper derfor at både utøvere og foreldre vil lytte til råd fra trenerne når det
gjelder deltakelse og valg av øvelser i mesterskap.
Så sant den enkelte utøver har kvalifisert seg til et mesterskap er han eller hun berettiget til å
delta. Moss IL kan ikke nekte en kvalifisert utøver å delta, men klubben har satt visse krav som
utøveren må ha oppfylt i tillegg til de formelle kvalifiseringskravene for å få støtte til reise og
opphold som skissert under.
For å få økonomisk støtte til reise og opphold ved mesterskap må utøver ha trent jevnt og ha
deltatt på stevner forut for mesterskapet som bestemt i samråd med trener. I tillegg må utøveren
i forkant av mesterskapet være skadefri og i god form (f. eks. være innenfor de formelle kravene
til deltakelse).
Deltakere som ønsker å delta på mesterskap uten kvalifiseringskrav eller i øvelser uten krav i
mesterskap bør være på et godt nasjonalt nivå i øvelsen. Dette vurderes av trener i samråd med
idrettslig leder /styret i hvert enkelt tilfelle.
Generelt så dekkes reise og overnatting til senior og juniormesterskap (ikke UM innendørs) uten
egenandel, mens det til alle UM og UM-klasser i mesterskap vil være en egenandel den enkelte
må betale.
Mat og drikke dekkes av den enkelte utøver. Unntak her er når det arrangeres planlagt felles
bespisning i forbindelse med «hovedmesterskapene» UM innen- og utendørs.
Startkontingent dekkes alltid av klubben.

I 2018 arrangeres følgende mesterskap som kan være aktuelle for utøvere i Moss IL:
NM/UM mangekamp, Modum, 26.-27. mai
15 år +. For øvrig ingen formelle krav – vurderes. Egenandel (i forhold til kostnader). (Avviklet).
NM kappgang landevei, Laksevåg, 9. juni
Min. 15 år. For øvrig ingen formelle krav – vurderes. (Avviklet).
Hovedmesterskapet, Byrkjelo, 17.-19. august
Min. 15. år. Kvalifiseringskrav. Krav oppnådd i en øvelse gir anledning til å stille i øvrige øvelser.
NM junior, Oslo, 24.-26. august
15/19 år + 20/22 år. Kvalifiseringskrav. Krav oppnådd i en øvelse gir anledning til å stille i øvrige
øvelser.
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UM, Overhalla, 31. august - 2. september
15 år +. Kvalifiseringskrav. Krav må være oppnådd i øvelsen en skal delta i. Noen øvelser uten
krav. Kan stille i en ekstra øvelse hvor krav ikke er tatt, dette gjelder ikke om krav ikke er tatt i
noen øvelse. Egenandel kr 1500. Fellesreise, klubben arrangerer reisen.
NM terrengløp – lange distanser, Trondheim, 13. oktober
Ingen formelle krav – vurderes. Egenandel i UM-klassene.

EN 5/3/2018

